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ESMA fica em 2.º nos torneios de Futsal do XVI aniversário da 
Escola Cardeal Costa Nunes 

 
Passado um ano a nossa escola voltou a participar nos torneios de Futsal de comemoração do 
aniversário da Escola Cardeal Costa Nunes, da Madalena do Pico, que se realizaram no 
passado dia 14 de Novembro. 
 

Tanto no torneio masculino como no feminino estiveram 
em confronto as equipas da nossa escola, da aniversariante 
e da vizinha BS de São Roque do Pico. 
 
No torneio 
feminino a nossa 
escola fez-se 
representar pelas 
alunas Cristie 

Botelho, Cristina Gomes, Damiana Melo, Jéssica 
Pinheiro, Marta Pinheiro, Sara Goulart, Susana 
Silva, Vanda Moitoso e Vanessa Oliveira, que 
conseguiram igualar a nossa prestação do ano 
anterior.  
Com uma vitória (1-0) e uma derrota (1-3) 
alcançaram o 2.º lugar, voltando as meninas da casa 
a garantir o 1.º lugar na prova. 
 
Na competição masculina, a nossa equipa empatou o 1.º jogo a uma bola com a equipa da 
“Cardeal”, e venceu o 2.º jogo por 2 – 1. No último jogo do torneio os alunos da casa também 
venceram os de São Roque por 2 – 1. Uma vez que a nossa equipa e a da Madalena do Pico 
tinham os mesmos pontos e o mesmo saldo de golos, adotou-se um critério de desempate: a 
idade dos alunos.  
 

Verificou-se que os nossos alunos eram mais velhos, e 
assim gorou-se a oportunidade de regressar ao Faial 
com um melhor resultado.  
Representaram a nossa escola os seguintes alunos: 
Fábio Duarte, Filipe Costa, Filipe Rosa, Pedro 
Carvalho, Valter Brum, Valter Duarte e Sabino 
Borges. 
Desta curta viagem ao Pico, em que também 
participaram os docentes Ilídia Neves e Manuel 
Campos, realça-se o convívio, o espírito desportivo e 
o empenho de todos os que participaram na 

competição.  
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